ΑθήναI O8 Μαΐου OMM8

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων
A τριμήνου 2008
Σταθερά Αναπτυξιακή Πορεία Μητρικής
Βελτίωση Περιθωρίων Κερδοφορίας Ομίλου
Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK ανακοίνωσε τα οικονομικά
αποτελέσματα Α' τριμήνου OMM8 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης EΔ.Π.Χ.ΠK)K
Συνεχείς ρυθμοί ανάπτυξης για τη μητρική εταιρείαI βελτίωση της λειτουργικής
κερδοφορίας και του μικτού περιθωρίου σε επίπεδο ομίλουI και εφαρμογή του
νέου στρατηγικού σχεδιασμού προώθησης των προϊόντων ΝΙΚΑΣ με νέες
επενδύσεις στη ποιότητα και τη διαφάνειαI με επέκταση του δικτύου διανομήςI
με στροφή σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τέλος με
αποδέσμευση από μη λειτουργικές δραστηριότητες είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά και στο α? τρίμηνο του OMM8K
Συνέχιση της θετικής πορείας των τελευταίων τριμήνων είναι η πορεία της
μητρικής ΕταιρείαςI τα μεγέθη της οποίας και στο Nο τρίμηνο του OMM8
αποτυπώνουν καθαρά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης
της Διοίκησης που έχουν αναληφθεί από την προηγούμενη χρήσηK
ΑναλυτικότεραI το Nο τρίμηνο του OMM8I ο κύκλος εργασιών της μητρικής Π.ΓK
ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε ευρώ OPI8 εκατK έναντι ευρώ OPIO εκατK το αντίστοιχο
περυσινό διάστημαI σημειώνοντας αύξηση κατά PBK Σημειωτέο ότι τα
στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά TITBI ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες
προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά OMBK
Σημαντική και η κερδοφορία που αποτυπώνεται στο Nο τρίμηνο για τη μητρική
εταιρεία με τα θετικά στοιχεία της αναδιάρθρωσης να είναι πλέον εμφανήK
ΕιδικάI το μεικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 8I4 εκατK έναντι ευρώ TIP το Nο
τρίμηνο του OMMT σημειώνοντας αύξηση κατά N5B ενώ το μεικτό περιθώριο
κέρδους ενισχύθηκε κατά P ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε P5IPB
επί του κύκλου εργασιών έναντι PNI6B το αντίστοιχο περυσινό διάστημαK
Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA) ανήλθαν
σε ευρώ PI8 εκατK έναντι ευρώ OI6 εκατK το Nο τρίμηνο του OMMTI αυξημένα
κατά N9B έναντι του Nου τριμήνου OMMTK ΤέλοςI τα κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε ευρώ NI8 εκατK έναντι ευρώ NIT6 εκατK το OMMTK Είναι σημαντικό
να σημειώσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό έχει επιτευχθεί σε μία περίοδο όπου
οι λειτουργικές δαπάνες έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της
νέας στρατηγικής προώθησης και διανομής των προϊόντων καθώς και από
την υλοποίηση επενδυτικών ενεργειών που έχουν επιβαρύνει τη λειτουργία
της ΕταιρείαςK

Σε ενοποιημένη βάση το Nο τρίμηνο του OMM8 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε
ευρώ O4I9 εκατK έναντι ευρώ O5IO εκατK το OMMTK Η οριακή αυτή μείωση
οφείλεται αποκλειστικά στην στρατηγική απόφαση του Ομίλου για την
απεμπλοκή από μη λειτουργικές δραστηριότητες και τη στροφή της
προσφερόμενης γκάμας προϊόντων σε υψηλής προστιθέμενης αξίας
προϊόνταK Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι η πρόσκαιρη απώλεια
τζίρου και η διενέργεια επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών για τη
διείσδυση σε νέες αγορές όπως αυτή της Ρουμανίας και Βουλγαρίας αλλά και
για τη προώθηση των νέων προϊόντωνK
Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 8I8 εκατK έναντι ευρώ 8IM το Nο τρίμηνο του
OMMT σημειώνοντας αύξηση κατά NMBI και το μεικτό περιθώριο κέρδους
ανήλθε σε P5IOB επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιώνI ενισχυμένο κατά
PIP ποσοστιαίες μονάδες έναντι του OMMT όποτε είχε διαμορφωθεί στο PNI9BK
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA)
σημείωσαν αύξηση κατά NNI4B και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4 εκατK έναντι
ευρώ PI6 εκατK την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι OMMTK ΤέλοςI τα κέρδη μετά
φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ NI5 εκατK έναντι
ευρώ NI6 εκατK το OMMTK
Η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η υλοποίηση όλων των ενεργειών
αναδιάρθρωσης με στόχο την ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτωνI
στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η πρόσφατη συνεργασία για την
διάθεση των προϊόντων ΝΙΚΑΣ μέσω του δικτύου της La Dorna στη ΡουμανίαI
θα επιφέρουν σταδιακά τα θεμιτά αποτελέσματαI όπως ήδη διαφαίνεται από
την πορεία της μητρικήςI με βελτιωση του κύκλου εργασιών καθώς και της
κερδοφορίας στα επερχόμενα τρίμηναK
Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης OMMT θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgr και θα δημοσιευθούν
στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο την ΤετάρτηI OT Μαΐου OMM8K
Στοιχεία επικοινωνίας Χριστίνα ΠαπανδρέουI CKFKOKI
τηλK ONM-8N8TPMMI fax: ONM-6ON64P9 I e-mail: cpapandreou@nikasKgr

